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Editorial
Em novembro comemoramos o Dia Mundial da
Diabetes e, por isso, realizamos diversas atividades
ligadas à prevenção da doença, o que chamamos de
Novembro Azul. Mas porque azul? Azul significa a
paz de um céu de brigadeiro, que é maravilhoso para
o voo, sem turbulência. O azul de um céu estrelado e
iluminado, para podermos apreciar um luar
maravilhoso e tranquilo. Sem falar do azul dos mares
calmos e serenos. Porém, o Novembro, para nos
diabéticos, nada tem desse tom azul de paz, pois
não estamos tendo essa tranquilidade que nos foi
garantida por uma lei maior, a Constituição Federal.
Cada dia que passa a nossa cor azul está sendo
apagada pelo Poder Público e os entes federados,
nos deixando cada vez mais vulneráveis pela falta
de uma gestão eficaz e pela falta do respeito que nós
merecemos.
O Novembro Azul praticamente não existe para
muitas pessoas, pela falta dos seus kits, que é a sua
sobrevivência diária, muitas vezes os colocando em
risco de vida. O Novembro azul está muito longe de
ser o azul da esperança e da paz.
Eu entendo que o Novembro azul deva ser um país
onde tenhamos tratamento adequado e com uma
boa qualidade de vida daqueles que convivem com
essa patologia crônica que é a diabetes. Já não é
fácil conviver com essa doença tendo uma boa
qualidade de vida e os insumos necessários,
imagina então viver sem isso?
Sabemos que ainda temos cerca de 5 milhões de
pessoas com diabetes ainda não diagnosticadas e
que estão correndo sérios riscos de complicações
no decorrer dos anos. Esse número, somado ao já
imenso número de diabéticos, é assustador.
Como podemos viver em um país onde a corrupção
é bem maior do que a quantidade de pessoas que
necessitam de uma caixa de fitas para fazer a sua
medição diária?
Nós queremos sim comemorar um Novembro azul
de céu de brigadeiro, sem transtornos, sem prejuízo

social e com respeito como ser humano, para que
possamos vencer todos os desafios, mas quando?
Esse ano tivemos um ano complicado também na
Associação, com menos eventos do que
gostaríamos, mas fizemos o que estava ao nosso
alcance, como sempre.
O projeto Diabetes no controle, em parceria com a
Faculdade Max Planck, continua um sucesso e no
final de novembro finalizamos mais um grupo.
Confira algumas fotos e os resultados do projeto nas
próximas páginas.
Também realizamos diversas atividades em
comemoração ao Dia Mundial da Diabetes e do
Novembro não tão azul, como comentamos acima.
Participamos de congressos, reuniões em Brasília,
até manifestações de rua em prol dos nossos
direitos e vamos seguir juntos em 2018, sempre
atrás de respeito e do que é nosso por lei.
Também estamos preparando algumas novidades
para o ano que vem e vamos trabalhar muito para
que elas saiam do papel.
Aproveito a ocasião para desejar a todos um Feliz
Natal e um próspero Ano novo e que possamos estar
todos juntos no ano que vem, com uma situação um
pouco mais azul e tranquilizadora.
Para saber dos eventos que participamos e das
nossas novidades nos acompanhe no Facebook,
basta procurar Associação Sempre Amigos, e
também o nosso site: www.sempreamigo.org.br
Unidos, venceremos!

Edvaldo Furtado Apolinário
Presidente
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Novembro Azul foi marcado por eventos em Indaiatuba e Elias Fausto

Mais de 300 pessoas fizeram exames de glicemia com a
Sempre Amigos em Elias Fausto

A Sempre Amigos participou de várias ações sociais
durante todo o mês de novembro, o chamado
Novembro Azul, em comemoração ao Dia Mundial da
Diabetes, celebrado no dia 14 de Novembro.
O primeiro deles foi no dia 11 de novembro, na
comemoração do aniversário de Elias Fausto. O
evento, “Sábado Solidário com a Turma do Tutty”,
reuniu centenas de pessoas na praça central da
cidade, com diversas atividades.
A Sempre Amigos ficou responsável pelos exames
de glicemia e aferição de pressão, além de
orientação sobre a diabetes e suas complicações. Na
ocasião, foram atendidas mais de 300 pessoas.
Outro evento foi realizado na farmácia Drogão Super,
em Indaiatuba, no dia 18 de Novembro. Também
foram realizados exames de glicemia, aferição de
pressão e distribuição de vários brindes. Uma boa
notícia é que a farmácia firmou um convênio para os

associados da Sempre Amigos, com descontos e
facilidades exclusivas.
Para finalizar as comemorações do Novembro Azul,
no dia 29 de novembro foi ministrada um palestra aos
membros do Lions Club de Indaiatuba com o tema
“Retinopatia diabética”. A palestra foi ministrada pelo
oftalmologista parceiro da Associação, Dr. Nelson
Chamas e foi um sucesso. ‘Esse ano tivemos menos
recursos, mas nem por isso deixamos de comemorar
o Dia Mundial, uma data tão importante para
conscientizar as pessoas sobre essa grave doença.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer todos
os envolvidos nos eventos realizados’, finaliza Didi,
presidente da Sempre Amigos.

.

Na primeira foto, exame de glicemia com a farmacêutica Carolina
Amstalden, na Farmácia Drogão Super. Na segunda foto, no jantar
do Lions, o oftalmologista Dr. Nelson Chamas, o presidente da
Sempre Amigos, Didi, e integrantes do Lions.

Projeto ‘Diabetes no controle’ finaliza mais uma turma com sucesso

Grupo na última aula de Nutrição do projeto ‘Diabetes no controle’.

Mais uma turma do projeto 'Diabetes no controle' foi
finalizado em novembro, e como sempre, foi um
sucesso entre os participantes.

Com três encontros semanais, o grupo de mais de 30
pessoas passaram o semestre todo cuidado da
saúde, com orientação de estudantes dos cursos de
Nutrição, Farmácia, Fisioterapia e Educação Física
da Faculdade Max Planck.
Para Didi, o sucesso do projeto é justamente a
atenção dada pelos estudantes e principalmente a
amizade criada entre todos. ‘Aqui somos uma grande
família, é muito gostoso participar, não tem aquela
coisa de ter preguiça de ir, todos vem com prazer e
saem daqui mais leves’, diz ele.
O próximo grupo irá iniciar suas atividades em
fevereiro do ano que vem e as inscrições devem
começar na primeira quinzena de janeiro. Podem
participar diabéticos do tipo 1 e 2, a partir de 15 anos.
Fiquem atentos e participe!
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Saiba mais sobre a nefropatia diabética
um exame extremamente sensível, e qualquer
doença febril, atividade física, stress, posição
ortostática, pode elevar a perda de albumina no
exame”, explica ele.
A nefropatia diabética, se diagnosticada no início,
pode ser reversível, mas quando ela se encontra
instalada, ela é crônica, progressiva e irreversível.
Tratamento

A aparência de um rim normal e de um rim doente

Você já ouviu falar em nefropatia diabética? Essa é
uma das principais complicações da diabetes
descompensada. É uma doença renal que acomete
caracterizada por alteração nos vasos sanguíneos dos
rins, que provocam a perda de albumina na urina,
chamada albuminuria.
Segundo o nefrologista parceiro da Sempre Amigos,
Dr. Marcelo Spinelli, ela acomete cerca de 26% da
população diabética, normalmente após 10 anos após
do início da doença.
Sintomas
Ele explica que, assim como todas as doenças renais,
a nefropatia diabética se manifesta silenciosamente e
assintomática, mas alguns sinais podem ser
detectados, como: alteração na urina com a formação
de espuma, elevação do número de micções noturnas,
oscilação dos níveis da pressão arterial ou alterações
na visão.
Diagnóstico
O diagnóstico é fácil e simples, basta realizar um
exame simples de urina do tipo I. A presença de
proteína em qualquer valor acima da referência tem
que ser investigada. Aí, o exame é a dosagem de
albumina na urina, chamada de microalbuminuria.
Segundo o nefrologista, o ideal é realizar a
microalbuminuria de 12 horas noturna, que é um
exame mais sensível do que a dosagem de
microalbuminuria de 24 horas. “A microalbuminuria é

O nefrologista explica que o tratamento consiste no
melhor controle glicêmico possível, com metas
glicêmicas a serem alcançadas, como: glicemia de
jejum inferior a 110mg/dl, glicemia pós-prandial
inferior 160mg/dl, hemoglobina glicosilada inferior a
7%, pressão arterial inferior a 120x80mmhg ou a
menor possível, desde que não haja sintomas de
hipotensão arterial, controle de triglicérides, perda
de peso em obesos e uso de drogas para redução
da microalbuminuria.
Infelizmente a nefropatia diabética instalada é uma
doença crônica, progressiva e irreversível, e que ira
levar a falência renal, com a necessidade de
terapias renais substitutivas, como diálise ou
transplante renal.
Prevenção
E como prevenir? Segundo o especialista, tudo
começa pela conscientização da diabetes. Isso
inclui a necessidade de ter um controle dietético
adequado e o uso regular de medicações. Praticar
atividade física regularmente e ter um controle do
peso também são formas de se prevenir. ‘Também é
importante manter o controle da pressão arterial e
dos níveis lipêmicos adequados, que são as taxas
de colesterol e triglicérides. Participar de grupos de
diabéticos, como a Sempre Amigos, para discutir
as dificuldades enfrentadas no dia a dia pela
doença também é de extrema importância,
principalmente para a conscientização da doença,,
além de estar inserido ao sistema de saúde pública
para campanhas de conscientização e ter
a c o m p a n h a m e n t o m u l t i d i s c i p l i n a r, c o m
endocrinologista, cardiologista, nefrologista,
oftalmologista, angiologista, nutricionista,
fisioterapeuta, dentista, educador físico, e agente
comunitário.
MARCELO PINELLI - CRM 78.388
Medico Nefrologista do Indaiatuba Day Hospital
Medico Nefrologista do Hospital Dia e Mini Hospital
Diretor Técnico do Hospital Dia e Mini Hospital
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Eventos
Confira os eventos que a Associação Sempre Amigos participou:

Os profissionais de Saúde de Indaiatuba presentes no
22o Congresso Multidisciplinar em Diabetes, realizado
em julho, em São Paulo.

Equipe da Executiva da Sempre Amigos em evento
na cidade de Elias Fausto, realizado em Novembro,
dando início ao Novembro Azul.

Mais uma campanha de busca ativa realizada na
comunidade São Pedro, no bairro Tancredo Neves, com
a presença dos alunos de enfermagem da Faculdade
Max Planck.

O gerente farmacêutico da Farmácia Super Drogão,
William Carlos Perinasso, a farmacêutica Carolina
Amstalden, o presidente da Sempre Amigos, Didi e a
tesoureira Vivian em evento realizado na farmácia
Super Drogão, em comemoração ao Novembro Azul.

Os voluntários estudantes do curso de Enfermagem
da Faculdade Max Planck no Encontro Alternativo,
evento que a Sempre Amigos participou em
setembro, realizando testes de glicemia.

Participamos da primeira jornada do Hiperdin,
promovido pela Secretaria de Saúde e Fiec. Na
ocasião, estiveram conosco os alunos do curso de
Nutrição da Faculdade Max Planck, que participam do
projeto ‘Diabetes no controle’.

Associe-se à Sempre Amigos!

Acesse o nosso Site:

Seja um voluntário! Associe-se à Sempre Amigos.
Sede: Rua Chile, nº 494, Vila Castelo Branco.
Telefones: (19) 3834-7617 ou (19) 9226-6823.

E-mail: diabetes@sempreamigos.org.br

Colabore com a Sempre Amigos e faça a sua
doação para:

Banco do Brasil Agência: 0929-6
Conta Corrente: 38063-6

www.sempreamigos.org.br
Estamos também no facebook, procure por
Associação Sempre Amigos e acompanhe
as nossas novidades.
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